KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r., informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
HOTEL BEATA *** Beata Lisowska
Złockie 103, 33 -370 Muszyna
NIP: 734-237-94-14
REGON: 491985900
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji noclegu oraz innych usług
świadczonych przez Hotel. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
 dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną
przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami
Gościa w stosunku do Hotelu,
 udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dodatkowo po
wyrażeniu zgody przez Gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych
w zakresie udzielonej zgody, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert
o swoich produktach i usługach. Dane nie podlegają profilowaniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa
o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa
wykorzystywanych w celachmarketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może
zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania,
które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości
usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
4. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Hotel
będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych
na podstawie zgody w celach marketingowych do czasu jej odwołania.
5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do treści danych,
 prawo do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 prawo do usunięcia danych, czyli „prawo do bycia zapomnianym”,
 prawo do ograniczenia przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Hotel,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych.

W sprawie danych osobowych oraz w sprawie wniesienia sprzeciwu Hotel
udostępnia adres email: rodo@hotelbeata.pl który można wysłać wiadomość
lub poprzez kontakt listowny na adres siedziby administratora danych
osobowych.
6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane odbiorcom na mocy przepisów prawa,
lub podmiotom upoważnionym na mocy umowy powierzenia.
7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki
e-mailowej: rodo@hotelbeata.pl

